
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /BTTTT-THH 

V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo  

mô hình kỹ thuật triển khai  

Đề án 06 (phiên bản 1.0) 

Hà  Nội, ngày      tháng 4 năm 2022 

   Kính gửi:  

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

  

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về 

việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy 

định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030; 

Căn cứ Thông báo số 88/TB-VPCP ngày 29/3/2022 của Văn phòng Chính 

phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 

cuộc họp ngày 23/3/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06), 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Mô hình kỹ thuật triển 

khai Đề án 06 (phiên bản 1.0), bao gồm các thành phần công nghệ thông tin thiết 

yếu, nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có thể xác định các 

nội dung cần thực hiện, đầu tư, mua sắm phục vụ triển khai Đề án 06 được hiệu 

quả, đồng bộ trên cả nước (gọi tắt là Mô hình). Căn cứ nhu cầu thực tế, Bộ Thông 



2 

 

tin và Truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung nội dung của Mô hình này trong 

thời gian tới. 

Trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý về dự thảo 

Mô hình và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 13/4/2022 để Bộ 

tổng hợp, hoàn thiện Mô hình, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại các bộ, 

ngành, địa phương. Bản mềm văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ email: 

tqtuan@mic.gov.vn. 

Đầu mối liên hệ: Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Phòng Tích hợp  

hệ thống, số điện thoại: 0902170982. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ Trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bạc Liêu; 

- Lưu: VT, THH.  

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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